
CO TO JEST KSIĘŻYC?
Z SERII PODNIEBNI BADACZE



CZYM JEST KSIĘŻYC?

•Księżyc jest jedynym 
naturalnym satelitą Ziemi. 
Naturalny satelita to ciało 
kosmiczne, które orbituje 

planetę.



ILE JEST 
KSIĘŻYCÓW?

•Planety skaliste księżyców 
mają mało: Ziemia jeden, Mars 

dwa, a Merkury i Wenus ani 
jednego. Za to pozostałe 

cztery planety naszego Układu 
Słonecznego otacza rój 
naturalnych satelitów. 

Najwięcej ma ich Jowisz, bo aż 
67, Saturn niewiele mniej – 62, 

Uran 27, a Neptun 14. 



KSIĘŻYCOWE 
PLAMY

•Każda cywilizacja na przestrzeni 
wieków była zafascynowana 

ciemnymi plamami na Księżycu, 
widząc w nich kształty 

przypominające króliki, żaby 
czy zagadkowe twarze. Misje 

kosmiczne pozwoliły 
na stwierdzenie, że obiekty te są 
pozostałościami po ogromnych 
kraterach, dziś wypełnionych 

zastygłą lawą.



JAKI KSZTAŁT MA 
KSIĘŻYC?

•Czy kiedykolwiek zauważyliśmy, że 
Księżyc wydaje się zmieniać kształt 

każdej nocy?

• Dzieje się tak dlatego, że jak Księżyc 
orbituje, Słońce oświetla różne 
części jego powierzchni – więc 
zmienia się tylko nasz widok 
Księżyca, a nie sam Księżyc.



KSIĘŻYC NIE JEST 
KULĄ!

• Księżyc nie jest idealną kulą. 
Ze względu na ziemską 
grawitację, kształtem

przypomina bardziej jajko.



Z CZEGO ZBUDOWANY JEST KSIĘŻYC?

Księżyc to wielka skalna kula. Podobnie jak Ziemia, ma warstwy. W samym jego środku jest jądro, które 
zajmuje około 20 proc. średnicy. Jądro wydaje się być zbudowane ze stopu żelaza z niewielką domieszką 

niklu. Musimy pamiętać, że Księżyc był kiedyś kawałkiem Ziemi. To on od niej odkleił się w wyniku wielkiej 
kolizji kosmicznej.



CZY KTOŚ BYŁ KIEDYŚ NA 
KSIĘŻYCU?

Po Księżycu stąpało w sumie 12 osób. 

Pierwszym człowiekiem był Amerykanin Neil Armstrong, 
dowódca misji Apollo 11, który 20 lipca 1969 roku 

przywitał Księżyc słowami: „ To mały krok dla człowieka, 
ale wielki skok dla ludzkości”.

Tego dnia ponad pół miliarda ludzi na całym świecie z 
zapartym tchem oglądało transmisję telewizyjną, śledząc 

przebieg misji Apollo 11. Do dziś ostatnią osobą, która 
stąpała po księżycowym gruncie, jest Harrison H. Schmitt, 

członek misji Apollo 17 w grudniu 1972.



LĄDOWANIE 
APOLLO 11

HTTPS://WWW.YOUTUBE.C
OM/WATCH?V=GD08EMOR

-VU



JAK DŁUGO TRWAŁ 
LOT NA KSIĘŻYC?

3 dni, 3 godziny, 49 minut

Misje Apollo w porównaniu do innych były 
dość szybkie. Start Apollo 11 nastąpił w 
dniu 16 lipca 1969 r. z Centrum Lotów 
Kosmicznych na Przylądku Canaveral. 

Początek lotu Apollo 11 spędził na orbicie 
okołoziemskiej, następnie udał się w trasę 

licząca 384400 km. Po trzech dniach wszedł 
na orbitę Księżyca. Astronauci wylądowali 

na Księżycu 20 lipca 1969 roku.



JAK JEST NA 
KSIĘŻYCU?

•Na Księżycu jest bardzo cicho i 
spokojnie. Jest tam ogrom skał i pyłu.  

Powierzchnia Księżyca pokryta jest 
wysokimi górami i głębokimi kraterami. 

•Nie ma ani wiatru, ani deszczu. Za to 
temperatury zmieniają się od +110 °C w 
ciągu dnia księżycowego do – 180 °C w 

środku nocy. Spowodowane jest to 
brakiem atmosfery. 

•Na Księżycu przyciąganie grawitacyjne
jest 6x mniejsze niż na Ziemi, przez to 

gdybyś podskoczył, wolno opadałbyś na 
powierzchnię.



CO JEST POTRZEBNE, BY DOTRZEĆ NA KSIĘŻYC?



GOTOWI NA MISJĘ?
A WIĘC LECIMY! 

3,2,1…

•https://www.youtube.com/w
atch?v=MpIa-lcFg8g



KSIĘŻYCOWE 
CIEKAWOSTKI

•https://www.youtube.com/
watch?v=FkDGfmoTblg&t=6

4s



MATERIAŁY POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ:

• https://odkrywcyplanet.pl/ksiezyc/
• https://wyborcza.pl/7,75400,27477433,niebieski-ksiezyc-w-weekend-czy-ta-pelnia-

naprawde-moze-byc.html
• https://www.focus.pl/artykul/ile-jest-ksiezycow-w-ukladzie-slonecznym
• https://akademiaducha.pl/mity-i-legendy-ksiezyc/
• https://astronet.pl/uklad-sloneczny/n4861/
• https://wyborcza.pl/7,75400,26728595,jak-pelnia-wplywa-na-nasz-sen-najnowsze-

odkrycia-naukowcow.html
• https://www.youtube.com/watch?v=FkDGfmoTblg
• https://whatsnext.pl/powierzchnia-ksiezyca-jest-niezwykle-zniszczona/
• https://www.polskieradio.pl/9/5364/Artykul/2436460,Z-czego-sklada-sie-Ksiezyc
• https://thefad.pl/aktualnosci/ladowanie-na-ksiezycu/
• https://www.youtube.com/watch?v=gd08emOr-vU
• https://pl.wikipedia.org/wiki/Neil_Armstrong
• http://astroflesz.pl/artykuly/astronomiczny-sprzet/23-aktualnosci/306-jak-dlugo-trwa-lot-

na-ksiezyc.html
• https://www.benchmark.pl/aktualnosci/human-landing-system-ladownik-w-programie-

artemis.html
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• https://przystaneknauka.us.edu.pl/artykul/jak-zyloby-sie-na-ksiezycu
• http://dracul.kill.pl/~bielu/astronomia/ksiezyc/frame.htm
• https://fizyka.uniedu.pl/prom-kosmiczny/
• https://www.focus.pl/artykul/kombinezon-w-zasiegu-reki
• https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/dieta-astronautow-w-kosmosie-wyjasniamy-min-

dlaczego-wprowadzono-zakaz-spozywania/mrt51wr
• https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/dieta-astronautow-w-kosmosie-wyjasniamy-min-

dlaczego-wprowadzono-zakaz-spozywania/mrt51wr
• https://imagazine.pl/2019/02/26/nasa-przedstawilo-szczegolowy-plan-powrotu-na-ksiezyc/
• https://facet.onet.pl/warto-wiedziec/kto-rezyserowal-ladowanie-na-ksiezycu/8ntl9tc
• https://www.youtube.com/watch?v=MpIa-lcFg8g
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